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Mural
zOntem
z
nasceu Augusto. Primeiro filho do
pediatra Marcone Oliveira e da empresária do
ramo fotográfico Thamar Rodrigues.
zO
z ex-vereador-secretário municipal e empresário do ramo farmacêutico, Helvécio Thomaz Martins, continua sob cuidados médicos.
E seu quadro inspira atenção especial.
zHiranita
z
Glenda e sua equipe esperam por
clientes e amigos hoje, na PH Roupas & Acessórios, em clima junino. O que inclui guloseimas,
decoração típica e muito mais. Na montanhosa Mesquita.

Teka e Dr. Julio Tahara, nos 35 anos
da Unimed Vale do Aço, no CMP

Balcão

E o tradicional Bar Santa Maria, localizado há décadas no Centro Comercial do Cariru, mudou de comando. Quem dá as coordenadas por lá agora é Mazinho Aguiar,
que até pouco tempo atuava no serviço público municipal. E para auxiliá-lo no preparo dos mais diversificados tira-gostos, ele foi
buscar o parceiro Manoel. Que também já
atuou no serviço público. Inclusive, presidindo o Conselho Municipal de Orçamento.

zDona
z Maria Azevedo, mãe de 10 filhos, avó
e bisavó, será festejada hoje por seus 90 anos.
No Cariru Tênis Clube, com música ao vivo,
homenagens e muito carinho de familiares e
amigos. Conforme Almir Azevedo.
zO
zjovem médico Filiphe Rocha casou ontem
com Juliana. Obrigado pela mensagem do
convite e que Deus abençoe a nova família.
zTelma
z
Pedra e Cosme Matos dão conta, hoje,
do almoço festivo de dona Isabel Pedra. Que
celebra 98 anos, no Novo Cruzeiro, cercada de
amigos e familiares.
zÔ
zFifa safada, credo! Pagou 5 milhões de euros à Irlanda, para não questionar um gol “roubado” feito com a ajuda de mão, pela França.

Duas realidades I

De duas, uma. Se não for por pura incompetência, alguém no Ministério da Educação
– justamente o que a presidente enumerou como sendo o de prioridade número 1 nesta
gestão, desde o momento do discurso de sua posse – está querendo prejudicar o segundo
governo Dilma. Senão vejamos. A presidente disse que a Educação é sua prioridade. Porém, milhões de alunos no Brasil e no exterior estão com grandes dificuldades para acessar a renovação de suas matrículas nas universidades aqui e ao redor do mundo, o que
lhes garantiria estudar por mais um semestre, através de FIES, CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
e até mesmo, agora, no ENEM. Quando consultado, o MEC informa que não se trata de
falta de dinheiro, e sim, excesso de procura por parte de alunos, ocasionando um “estrangulamento” da rede.

Duas realidades II

Não bastasse relatar que isso não ocorria com tamanha proporção nos anos anteriores,
tem ainda o fato de que um número infinitamente maior de brasileiros acessou, há pouco
tempo, uma única rede disponibilizada pelo mesmo governo federal e, pasmem, não houve nenhum problema de ordem digital, nenhum “estrangulamento” de rede ou qualquer
outro problema de ordem técnica relacionado à informática, que levasse os contribuintes,
a terem problemas para declarar o Imposto de Renda. Por este simples exemplo se vê que,
no governo, existe uma eficiência muito grande no Ministério de Fazenda para arrecadar,
e falta profissionalismo, dinamismo, eficiência (ou outra coisa) no Ministério da Educação
para beneficiar, auxiliar brasileiros em busca do sonho de graduação. Resumo da ópera:
que o qualificado setor de informática do Ministério de Fazenda possa ser convocado pela
presidente Dilma (com urgência), para desenvolver um programa que faça com que a sua
vontade de “graduar” o Brasil possa avançar como se deve.
João Rabelo

zE
zé neste feriadão prolongado que Dulce
e Jésus Anício chegam aos 31 anos de união
matrimonial. Amém e parabéns.
zNo
z dia 2, em Ipatinga, será aberta a Casa do
Trabalhador. Sede do Sindicato dos Trabalhadores em Montagem, Reparos e Manutenção
do Vale do Aço – Sintramvaço.
zAlmoço
z
festivo em família, no casarão do
Condomínio Canto das Águas, marca hoje
mais um aniversário do empresário Jailton
Teixeira Lopes.

Para festejar os 60 anos da Escola Estadual Tenente José Luciano, a comunidade
escolar da diretora Neife Regina Rezende
preparou diversas atividades. Uma delas
foi o Passeio Ciclístico, envolvendo 300
participantes entre alunos e familiares,
além de professores e demais servidores,
saindo de frente da escola percorrendo
vias públicas, com apoio da Polícia Militar,
até a sede do Projeto Ambiental Oikós.
Recebidos pela orientadora educacional
Juliana, todos participaram de um piquenique, brincadeiras e muita diversão.

zE
zagora, dirigentes do Egito contam que perderam a disputa da sede 2010 para a África do
Sul porque não aceitaram pagar propinas de
US$ 7 milhões, pedidos por dirigentes (corruptos) da FIFA.
zCom
z sorteios, desfiles, brincadeiras e descontração, na quarta, às 20h30, a loja Donna
Flor apresenta sua nova Coleção de Lingerie.
zA
zPedra do Sol, toca seu rock clássico logo
mais, no Bar Cultura & Cana. Em Timóteo.
zAlegando
z
aumento de gastos, o governo de
Minas não vai mais criar a Secretaria de Estado
de Direitos Humanos. Mas há quem diga que
o PMDB estaria por trás dessa decisão. Coisas
da política.
zEstá
z marcado, para 31 de julho a 02 de agosto, o 8º Encontro Nacional de Motociclistas. Em
Timóteo.

Bispo Dom Lara, Lélio Costa, João Rabello e Marli Ribeiro, no 31º Xerimbabo

Aniversariantes
Aniversariantes

Jailton Teixeira Lopes, Maria Emília
Souza, Alaércio Damasceno Dias, Daniel Barbosa, Elias Correa Oliveira e
Virgínia Henriques Garcia.

Aniversariantes
Aniversariantes (Amanhã)

Maria Sueli da Silva, Ana Fortes de Cerqueira Pessoa, Gilmar Júnior Nonemacher, Roberto Antônio Ribeiro, Clísia
Amaral Abreu, Regis Salomão, Tereza
Paula, Henrique Neto e Regis Castro.

Ninguém é melhor que ninguém, mas
alguns se destacam por seu caráter ,e
outros, pela falta dele.

